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355/2011 Z.z. 

 

VYHLÁŠKA 

 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 

 
z 10. októbra 2011,  

 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

niektorých ustanoveniach  zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 7, § 51 
ods. 4, § 54 ods. 10, § 69 ods. 4 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel 
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ustanovuje: 



Čl. I 

 
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., 
vyhlášky č. 144/2009 Z. z., vyhlášky č. 457/2009 Z. z. a vyhlášky č. 229/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa 
takto: 
 
1. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie: 
"t) meradlom spomalenia vozidla.". 
 
2. V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenom y), ktoré znie: 
"y) meradlom spomalenia vozidla.". 
 
3. V § 35 odsek 2 znie: 
"(2) Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. j) až p) a t), § 34 ods. 5 písm. j) až r), v) a y), § 34 ods. 6 písm. 
c), d) a f) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou, spôsobom a v lehotách podľa § 36.". 
 
4. V § 36 písmeno a) znie: 
"a) § 34 ods. 2 písm. j), k), m), n), p) a t), § 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), q), r), v) a y) a § 34 ods. 6 
písm. c) a d) sú jeden rok, ". 
 
5. V § 46 odsek 1 znie: 
"(1) Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených v prílohe 
č. 4a a metodickými pokynmi na vykonávanie technických kontrol pravidelných.". 
 
6. V § 48 ods. 5 sa slová "prílohe č. 4a" nahrádzajú slovami "prílohe č. 4b". 
 
7. V § 50 ods. 1 úvodnej vete sa za slová "kontrolných úkonov ustanovených" vkladajú slová "v prílohe 
č. 4c a". 
 
8. Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

"§ 103a 
Spoločné ustanovenie 

 
Minimálne požiadavky na kontrolné úkony, ktoré sú ustanovené metodikou na vykonávanie 
pravidelných technických kontrol a metodikou na vykonávanie emisných kontrol pravidelných, sú 
uvedené v prílohe č. 4b.". 
 
9. § 105 znie: 

"§ 105 
 
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 13.". 
 
10. V prílohe č. 3 v riadku 16 sa v stĺpci k § 34 ods. 2 vkladá písmeno "t)" a v stĺpci k § 34 ods. 5 sa 
vkladá písmeno "y)". 
 
11. Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie: 
"Príloha č. 4a 
k vyhláške č. 578/2006 Z. z. 
 

kliknite pre zobrazenie 
 
 

http://www.autoskolaportal.sk/legislativa/011355Pr4a.pdf
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POŽIADAVKY NA KONTROLNÉ ÚKONY NA VYKONÁVANIE TECHNICKÝCH KONTROL  
PRAVIDELNÝCH A NA VYKONÁVANIE EMISNÝCH KONTROL PRAVIDELNÝCH 

 

 
 
Doterajšia príloha č. 4a sa označuje ako príloha č. 4b 
 
12. Za prílohu č. 4b sa vkladá príloha č. 4c, ktorá vrátane nadpisu znie: 
"Príloha č. 4c  
k vyhláške č. 578/2006 Z. z. 
 

kliknite pre zobrazenie 
 
 

ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ SA KONTROLUJÚ POČAS CESTNEJ TECHNICKEJ 
KONTROLY Z HĽADISKA BRZDOVEJ SÚSTAVY A VÝFUKOVÝCH EMISIÍ 

 

 
 
13. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie: 
"Príloha č. 5  
k vyhláške č. 578/2006 Z. z. 
 
 

kliknite pre zobrazenie 
 
 

SPRÁVA O CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLE  

 
 
14. Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie: 
"Príloha č. 13  
k vyhláške č. 578/2006 Z. z. 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického 
stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6. 6. 2009) 
v znení smernice Komisie 2010/48/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010). 
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole 
spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 7/zv. 5) v znení smernice Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 7/zv. 7) a smernice Komisie 2010/47/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010).". 

Čl. II 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 

Ján Figeľ v. r. 
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